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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kultur- och fritidsnämnden 

Paragrafer 56–75 

Sammanträdesdatum 2022-04-26 

Anslagsdatum 2022-04-28 

Anslaget tas ned tidigast 2022-05-23 

Protokollets förvaringsplats Kultur- och fritidsförvaltningen, Eriksbergs museum 

Underskrift 

Carl-Johan Larsson, sekreterare  
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§ 56 Mötet öppnas 

 
Ordförande Kurre Carlson (L) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och 
förklarar mötet öppnat.  
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§ 57 Val av justerare samt tidpunkt för justering 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utse Bengt E Carlsson (S) att jämte ordförande justera protokollet 

att     justeringen sker den 28 april klockan 13.00 på kultur- och fritidskontoret.  
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§ 58 Fastställande av föredragningslista 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att fastställa utsänd föredragningslista med följande tillägg: 

- Fråga om avståndsmarkering på leder läggs till dagordningen som punkt 17 b. 
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§ 59 Anmälan av jäv 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att konstatera att ingen förtroendevald eller tjänsteman anmäler jäv angående 

dagens ärenden. 

Sammanfattning 
Offentliga verksamheter, som till exempel en kommunal nämnd, ska i sin 
verksamhet ta hänsyn till allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet. Jäv är när en person är partisk i ett ärende eller om det finns någon 
annan omständighet som gör att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Det 
finns regler angående jäv för att förhindra eller försvåra ett en anställd eller 
förtroendevald gynnar sig själv eller någon närstående i handläggningen av ett 
ärende eller beslut. I kommunallagen (2017:725) 6 kap 28-32 §§ samt 7 kap 4 § 
framgår det vad som betraktas som jäv för förtroendevalda och anställda. 

28 § En förtroendevald är jävig, om  
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, 
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets 
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde 
själv eller någon närstående, 

2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken 
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets 
utgång,  

3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är 
knuten till, 

4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i 
saken, eller 

5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba 
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Förtroendevalda och 
anställda ska självmant ange om det finns en omständighet som kan utgöra jäv 
mot denne.  
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§ 60 Information om åtgärder i tennis- och badmintonhallen 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
T.f. förvaltningschef Mattias Karlsson informerar om de investeringar och 
anpassningar som gjorts för att friidrottsföreningen ska kunna genomföra träning 
i tennis- och badmintonhallen. Bland annat har en kastbur installerats, 
hoppmattor, plintar och andra mattor har också köpts in. Markeringar på golvet 
för friidrott har gjorts i ordning. Friidrotten delar också förråd med de andra 
föreningarna.   
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§ 61 Kultur- och fritidsnämndens taxor 2022-2023 
Diarienummer: KFN2022/62 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att godkänna förvaltningens förslag till nya taxor och avgifter för hösten 2022 

och helår 2023. 

att lämna föreslagna taxor till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en översyn av nämndens taxor och 
tagit fram ett förslag till nya taxor inför hösten 2022 och helår 2023. Taxorna ska 
godkännas av kultur- och fritidsnämnden och antas av kommunfullmäktige. 

Varje år genomförs en översyn av kultur- och fritidsförvaltningens taxor. Taxorna 
gäller bland annat uthyrning idrottsanläggningar och lokaler till föreningar, 
privatpersoner och företag. Det handlar också om avgifter i simhallen, avgifter i 
samband med lotteriregistrering samt avgifter vid biblioteket. Kultur- och 
fritidsnämnden har enligt Tranås kommuns huvudreglemente rätt att fastställa 
taxor och avgifter inom sitt verksamhetsområde förutom de taxor som är av 
principiell art. Principiella taxor ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Årets omfattande revidering av nämndens taxor och avgifter bedöms vara av 
principiell art. 

Årets översyn 

Kultur- och fritidsförvaltningen har under hösten 2021 och våren 2022 
genomfört en omfattande översyn av befintliga taxor och avgifter. Syftet har varit 
att få till ett så lättförståeligt, likartat och rättvist upplägg som möjligt. Det ska 
vara samma taxa för likartade lokaler, exempelvis ungdomstider i idrottshuset 
och tennis- och badmintonhallen. Det ska vara samma taxa för isarna oavsett om 
man hyr tid i ishallen eller på bandyplan. Det ska vara samma taxa för biytor som 
hyrs av föreningar under en längre period oavsett var biytorna är belägna. Målet 
har också varit att hålla nere taxenivån för barn- och ungdomsarrangemang för 
att på så sätt uppmuntra och underlätta för barn- och ungdomsaktiviteter. Ett 
stort antal timtaxor återinförs också för att uppfylla momslagstiftningen. 

Att det funnits olika taxor har ofta historiska förklaringar. Ett exempel är tennis- 
och badmintonhallen som har varit en stiftelse men som numera ägs av 
Tranåsbostäder och där kultur- och fritidsnämnden hyr av det kommunala 
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fastighetsbolaget för att sedan i sin tur hyra ut till föreningslivet med kraftigt 
subventionerade taxor. De nuvarande taxorna har dock legat på en väldigt låg 
nivå jämfört med andra lokaler. För att nå målet att taxorna ska vara lika för 
likartade lokaler är förvaltningens förslag att taxorna i tennis- och 
badmintonhallen anpassas till övriga lokalers taxenivå. 

Tidigare har vissa föreningar som hyrt lokaler under en längre period fått 
rabatterad hyra om föreningen själv står för viss del av städningen. Detta föreslås 
nu att tas bort och att kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för städningen i 
de lokaler som kultur- och fritidsförvaltningen hyr. 

Taxan för privatpersoner som hyr i hall höjs även något för att särskilja mot 
föreningstaxan.  

  

Beslutsunderlag 
KFN § 178 
Tjänsteutlåtande 
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor och avgifter 2022-2023 

Beslutet skickas till 
Berörda föreningar, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 62 Årets ledare 2022 
Diarienummer: KFN2022/57 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utse Rob Knight, Knights basketball club, till Årets ledare 2022.   

att utdelning av Årets ledare 2022 sker under kommunens 
nationaldagsfirande.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden instiftade 2014 ett ledarstipendium som ersatte Tore 
Kågéns minnesfond som upphört. Ledarpriset syftade till att uppmuntra ledare 
inom ungdomsidrotten. Från och med 2020 beslutade kultur- och 
fritidsnämnden att bredda priset till att uppmuntra ledare inom hela 
civilsamhället. Speciell vikt läggs på att uppmuntra ledare som satsar tid och 
energi för att deltagarna ska uppleva gemenskap och utvecklas inom sin aktivitet 
samt arbetar aktivt med frågor som neutralt bemötande, inkludering och 
likabehandling. 

Följande kriterier gäller nämndens priser och stipendier: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som utser stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även 
möjlighet att själva föreslå stipendiater. 

- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 10 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt 
skäl till att göra undantag. 

- Kultur- och fritidsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från 
utdelning av respektive pris. 

Motivering av beslut 

Rob Knight utses till årets ledare 2022 för sitt arbete med att starta upp 
basketverksamhet på nytt i Tranås, för sitt bemötande av deltagarna och för 
föreningens integrationsarbete i bland annat Stoeryd.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier reviderade 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Aktuell pristagare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 63 Årets förening 2022 
Diarienummer: KFN2022/58 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att utse Tranås badmintonklubb till Årets förening 2022. 

att utdelning av Årets förening 2022 sker under kommunens 
nationaldagsfirande.  

Sammanfattning 
Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut ett pris till en förening som uppfyller 
något av följande kriterier: 

- genomför en värdefull insats för föreningslivet i Tranås kommun, eller 

- arbetar för meningsfullhet, tillhörighet och delaktighet, eller  

- direkt eller indirekt verkar för något eller några av de globala målen i agenda 
2030 som till exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för alla, 
hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. 

Följande kriterier gäller nämndens priser och stipendier: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som utser stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även 
möjlighet att själva föreslå stipendiater. 

- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 10 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt 
skäl till att göra undantag. 

- Kultur- och fritidsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från 
utdelning av respektive pris. 

Motivering av beslut 

Tranås badmintonklubb utses till Årets förening 2022 för sitt aktiva arbete med 
att utveckla föreningens verksamhet. De får priset för sin välfungerande 
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träningsverksamhet för barn och unga, för sitt arrangerande av SM för veteraner 
samt för att ha breddat föreningens verksamhet med padel utomhus. 

Beslutsunderlag 
KFN 2022-58 
Tjänsteutlåtande 
Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier reviderade 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Aktuell pristagare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 64 Årets initiativ 2022 
Diarienummer: KFN2022/59 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tilldela Tranås AIF ishockeys flick- och damlag Årets initiativ 2022. 

att utdelning av Årets initiativ 2022 sker under kommunens 
nationaldagsfirande.  

Sammanfattning 
Årets initiativ är ett nytt pris som vänder sig till de eller den inom civilsamhället 
som på ett kreativt sätt skapat en ny aktivitet, händelse eller sammanslutning 
eller genom sitt initiativ direkt eller indirekt verkar för de globala målen i agenda 
2030 som till exempel jämställdhet, minskad ojämlikhet, god utbildning för alla, 
hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Initiativ ska 
vara nytänkande och bredda befintligt utbud. 

Följande kriterier gäller nämndens priser och stipendier: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som utser stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även 
möjlighet att själva föreslå stipendiater. 

- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 10 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt 
skäl till att göra undantag. 

Motivering av beslut 

Tranås AIF:s tilldelas årets initiativ för att deras satsning att nå fler flickor till 
ishockeyn har varit framgångsrik. Ett stort antal tjejer tränar regelbundet och för 
ett tag sedan genomförde damlaget sin första träningsmatch. Initiativet verkar för 
flera av de globala målen i agenda 2030 som till exempel jämställdhet, hälsa, 
välbefinnande och inkluderande samhällen. 
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Beslutsunderlag 
KFN 2022-58 
Tjänsteutlåtande 
Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier reviderade 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Aktuell pristagare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 65 Årets kulturpris 2022 
Diarienummer: KFN2022/60 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tilldela Eije Fasth Årets kulturpris 2022. 

att utdelning av Årets kulturpris 2022 sker under kommunens 
nationaldagsfirande. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris. Syftet med priset är att 
uppmärksamma betydelsefulla insatser i Tranås kommuns kulturliv.  

Pristagaren ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt 
kulturområde eller ha bidragit till att kommunens kulturliv breddats och 
utvecklats. 

Följande kriterier gäller nämndens priser och stipendier: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som utser stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även 
möjlighet att själva föreslå stipendiater. 

- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 10 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt 
skäl till att göra undantag. 

- Kultur- och fritidsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från 
utdelning av respektive pris. 

Motivering av beslut 

Eije Fasth tilldelas Årets kulturpris 2022 för sitt engagemang och omfattande 
arbete med att bevara Tranås kulturarv. Eije Fasth har gett ut ett stort antal 
böcker om bland annat Tranås idrottshistoria, sjöfart och näringslivshistoria. han 
har också samlat ihop ett stort arkiv med gamla bilder från bygden. 
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Beslutsunderlag 
KFN 2022-60 
KFN 2022-60-2 
KFN 2022-60-3 
Tjänsteutlåtande 
Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier reviderade 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Aktuell pristagare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 66 Årets ungdomsstipendium 2022 
Diarienummer: KFN2022/61 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att tilldela Simon Hübsch Årets ungdomsstipendium 2022. 

att utdelning av Årets ungdomsstipendium 2022 sker under kommunens 
nationaldagsfirande.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett ungdomsstipendium. Syftet med 
stipendiet är att uppmuntra yngre kulturutövare att fortsätta utvecklas inom sitt 
område som till exempel att studera på folkhögskola eller högskola. 

Kriterier är: 

• Stipendiaten ska vara mellan 15-25 år. 

• Stipendiaten ska på ett tydligt sätt ha uppvisat goda färdigheter inom sitt 
kulturområde och ha ambitionen att fortsätta och utveckla sitt specifika uttryck. 

Följande kriterier gäller nämndens priser och stipendier: 

- Allmänheten kan lämna förslag på kandidater. Det är kultur- och 
fritidsnämnden som utser stipendiaterna. Nämnden samt förvaltningen har även 
möjlighet att själva föreslå stipendiater. 

- Samtliga nomineringar ska behandlas av nämndens arbetsutskott. 

- Respektive pris ska vara på 10 000 kronor. 

- Pristagarna ska bo i, vara verksam i eller ha stark anknytning till kommunen. 

- Priserna kan delas mellan flera pristagare. 

- Respektive pris kan bara erhållas en gång om inte nämnden finner ett särskilt 
skäl till att göra undantag. 

- Kultur- och fritidsnämnden kan, om det finns särskilda skäl, avstå från 
utdelning av respektive pris. 

Motivering av beslut 

Simon Hübsch tilldelas ungdomsstipendiet 2022 för sina prestationer inom sång, 
dans och musik och sin målmedvetenhet att ständigt utvecklas inom sitt område. 



 

Dokumenttyp Sida 
Protokoll 20 (31) 
Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 

Justerares signaturer   Utdragsbestyrkande 
    

 

Han får även priset för att uppmuntras till vidare satsning att få arbeta som 
musikalartist. 

Beslutsunderlag 
KFN 2022-61 
Tjänsteutlåtande 
Kriterier för kultur- och fritidsnämndens priser/stipendier reviderade 2021-11-29 

Beslutet skickas till 
Aktuell pristagare, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 67 Ansökan investeringsbidrag - föreningar 2022 
Diarienummer: KFN2022/68 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att bevilja 2022 års investeringsbidrag enligt förvaltningens förslag. 

att hembygdsföreningens bidrag betalas ut enligt tidigare beslut, kfn § 28. 

att finansiera bidragen enligt befintlig budget för bidrag. 

Sammanfattning 
Föreningar i Tranås kommun kan hos kultur och fritid årligen ansöka om 
investeringsbidrag för ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av 
större maskiner som används för skötsel av anläggningen. Vid ansökningstillfället 
måste föreningarna lämna projektbeskrivning och kostnadsberäkning. Ansökan 
ska göras innan arbetet påbörjas eller inköp görs. Utbetalning av bidrag sker efter 
att arbetet slutförts. Föreningarna ska redovisa arbetet med kvitto. 

Förening ska ha policy för att skapa trygga föreningsmiljöer för att kunna få 
bidrag. 

Vilka investeringsbidrag som ska beviljas avgör kultur- och fritidsnämnden. 

Förvaltningens förslag 

Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar följande bidrag: 

Tranås brukshundsklubb - nya agilityhinder   30 000 kr 

Funktionsnedsattas samarbetsråd – robotdammsugare 4 200 kr 

Gripenbergs bollklubb - robotgräsklippare   20 000 kr 

Tranås cykelklubb – material till teknikbana  9 000 kr  

Tranås motorsällskap – utöka spolplattor   30 000 kr 

Holavedens hembygdsförening(kfn §28)  75 000 kr 

Summa:      168 200 kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förvaltningens förslag 
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Beslutet skickas till 
Aktuella föreningar, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 68 Uppdatering av attestlista 
Diarienummer: KFN2022/72 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att fastställa uppdaterade beslutsattester enligt bifogad förteckning.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Tranås kommuns attestreglemente varje år 
fastställa beslutsattester och beloppsgränser. Under 2020 sågs kommunens 
attestreglemente över och reviderades. Reglementet har förtydligats när det gäller 
ansvar och befogenheter för de olika attestanterna. Nytt är också att nämnderna 
varje år ska ta beslut om beslutsattester och beloppsgränser. Kommunfullmäktige 
fastställde det nya reglementet 2020-12-07 som gäller från 2021-03- 01.  

Kultur- och fritidsnämnden fastställde 2022-01-25 beslutsattester och 
beloppsgränser för 2022. Efter detta har förvaltningschefen sagt upp sig från sin 
tjänst och attestlistan behöver därmed revideras. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har därför tagit fram ett nytt förslag till 
attestförteckning för 2022. Beloppsgränserna är desamma som vid tidigare beslut 
och de är hämtade ur aktuell delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
KFN 2022-72 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, diariet.  
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§ 69 Redovisning av delegationsbeslut - februari-mars 
Diarienummer: KFN2022/67 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att anse beslut fattade på delegation under perioden februari till mars som 

anmälda.  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat en delegationsordning. En 
delegationsordning är en lista över ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden 
där nämnden beslutat att lämna över beslutanderätten till arbetsutskott eller 
anställd. Syftet är att göra organisationen effektivare och beslutsvägar kortare 
vilket innebär snabbare handläggning av vissa ärenden. Det förutsätter också ett 
förtroendeförhållande mellan nämnden och delegaten. 

Förvaltningen och arbetsutskottet ska kontinuerligt redovisa beslut fattade på 
delegation. Det görs genom en lista som följer med som underlag till varje 
nämndsammanträde. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden 
omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot kan nämnden återta 
lämnad delegering för framtiden eller föregripa ett beslut i enskilt ärende av den 
som fått beslutanderätten genom att själv ta över och fatta beslutet. 

Aktuella delegationsbeslut 

- Avtal, mars 2022, avdelningschef 

- Utställningsavtal, 2022-03-24, avdelningschef 

- Aktivitetsbidrag, 2022-03-07, förvaltningschef 

- Utvecklingsbidrag, 2022-03-30, förvaltningschef 

- Utvecklingsbidrag, 2022-03-17, förvaltningschef 

-  Utvecklingsbidrag, 2022-03-30, förvaltningschef 

- Avslag på bidragsansökan, 2022-03-28, förvaltningschef 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Delegationsbeslut - februari-mars 
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Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet  
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§ 70 Ej avslutade ärenden 
Diarienummer: KFN2022/63 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna samt att stryka 

Skrivelse från Varvet 31, Synpunkter och förbättringsförslag kultur 
(buss+opera) och Ungdomars inflytande – ordna programpunkt under 
vecka 45  eftersom de har avslutats. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt listor på inkomna ärenden som ännu inte har 
avgjorts av nämnden samt beslutade ärenden som inte avslutats. Se bilaga. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet  
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§ 71 Ekonomisk rapport 
Diarienummer: KFN2022/66 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
T.f. förvaltningschef Mattias Karlsson redogör för budgetuppföljningen för årets 
första tre månader. Riktvärdet ligger på 25 procent och förvaltningens resultat för 
perioden landar på 25 procent. Prognosen för helåret är ett plus-minus-noll-
resultat med osäkerhet kring energikostnader samt intäkter i bland annat 
simhallen.  

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet  
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§ 72 Rapporter 
Diarienummer: KFN2022/64 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
a) Rapport - kultur- och fritidsförvaltningens påsklovslovsprogram 

b) Rapport - minnesanteckningar reservatskommittén 

c) Rapport - minnesanteckningar samverkan kultur- och fritidsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

d) Rapport - redovisning Unga örnar 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet  
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§ 73 Anmälningsärenden 
Diarienummer: KFN2022/65 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
1. Kultur- och fritidsnämnden. 2022-03-22. Protokoll. 
2. Götabiblioteken. 2022-03-29. Verksamhetsberättelse 2021. 

Diarienummer KFN2022-73. 
3. Region Jönköpings län. 2022-03-17. Överenskommelse angående 

Hälsocenter i Jönköpings län. Diarienummer KFN2022-53. 
4. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-03-22. Svar på skrivelse från varvet 

31. Diarienummer KFN2021-246. 
5. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 2022-03-10. Tillstånd från föreskrifter för 

anläggande av utegym inom naturreservatet Illern, Tranås kommun. KFN 
2021-163. 

6. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-03-28. Svar på internremiss 
angående Gumsen. Diarienummer KFN2022-43. 

7. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-02-21. Skrivelse angående Folkets 
hus i Sommen överlämnas till kommunstyrelsen. Diarienummer 
KFN2022-29. 

8. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-03-10. Inbjudan till föreningsträff i 
Tranås. KFN 2022-47. 

9. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-03-29. Verksamhetsrapport LONA, 
Naturskolan i Östanåparken. KFN 2022-70. 

10. Kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-03-29. Information om 
Sommarkul. KFN 2022-69. 

11. Smålands musik och teater. 2022-03-29. Verksamhetsberättelse 2021. 
KFN 2022-71. 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, diariet  
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§ 74 Fråga om avståndsmarkering på leder 
Diarienummer: KFN2022/94 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att införa 

kilometermarkering på lederna som publiceras i Naturkartan. 

Sammanfattning 
Ledamot Mats Antonsson (KD) väcker frågan om kilometermarkering av 
befintliga leder på Naturkartan. Naturkartan är ett digitalt verktyg över olika 
vandringsleder, cykelleder, badplatser och olika besöksmål. Mats Antonsson (KD 
föreslår att kilometermarkering förs in på lederna för att underlätta för den som 
vill vandra lederna. Förvaltningen får i uppdrag att se om funktionen finns på 
Naturkartan. Kultur- och fritidsförvaltningen och Tranås United ansvarar 
gemensamt för det som finns gällande Tranås kommun på Naturkartan.  
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§ 75 Mötet avslutas 

 
Ordförande Kurre Carlson (L) förklarar mötet avslutat. 
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